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 ١ ةدصيانيزاباجَ صولاو تدافالاو بكرتلاو
 0 لاتلاؤ ارا عزمت توص نال اظل هنا اف دي ولع
 ورجع أوزرطاو تلالاو فاقلاو ءايلاو

 ظ هيرو منَ ةاثلاو ديد فو ال م 76: هز 0 ع تلكم هنا اؤدب اىلاانأتا
 ْ ااا كرانة الدتسنااف
 ظ ءلانالد دوصفمةنأم 0 ماو ع

 51 ل دخلو ماكلا 00 006 0 اظل نيف :
١ َ 
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 ا ناكل هروظال اال

 ارت 7 ا 0 0 ديزف | * 3 1 م 8
 6 املا يءااركو ةماتكرج واه خامل 2

 كل و 16 ا/ةروكوملا ةرئانلا دسملاءشملاب دنع

 *«بكوانمالا كاك ينلاربغ هل روتد جرخيو || دو
 ةداندلاووطاتلا ناويحلا/ىديستلاو كبل يىرلاوأ |

 1 5 95 ا هريغلع نق ونملا

 يياضوع اوانتكيضرالاوا توم ءازنلا .,



 »ع 0 ولأهل وقب خيو كلذوغو
 أةأيح هد 70 هرعالاكن رع
 ل انأوفان دلال شلع يو اج
 ا شبعا نيف املا لل اره مسالا
 0 امير 4 هيباكم ركن اكو كلذ هشا اموهماعملاروظلا
 1 ايد اسد كلا يح اهزم بكرتيءازجتأئم

 0 اوال ا فايف كفل '

 0 تان ادس

 ل نعل أك اج .لوجنرتحار مزهر نالاؤ قوهدأ|

 ]طربا ةلارجاتا يباح ٠



 0 يا سد و ا صعسم - - صصص صخسلا نس ويوصل مس

 سس ده 0 دن سم همت فكيف ستحقق لكل حال هلا

 ظ ناطاي امس يف كا تبادر تاطورح نتن

 تاملءاميوف ااا راودمل سالم عن
 نكو كيج وداي الغدا كيكرتيسللا

 را زععلا دروس نيت ةفرم ةقرعم "0 2 د 5 0

 لعفلا هش“ نوري مب

 ةاوزسكلا ع ر 0 دي
 نداتلا ككضنخلا ماه لوخددنع ثرع |

 ظ نووي ديزب ثررم كاوف دين
 ظ يدلنا ةائارن نوب وهو نيونتلاو عزداركم
 ظ نسا تقولاو ظنفلؤ هقراشت وطنلا 3

 ١ أب طتملا ادنهإجتلاراركب

 0-5 يحول مو
 مالغلاوجترئاوخمهلوا ئريعرالا طفلا كو ذو
 اهداقماللاو فلالا دوخن] نامسامالنعل اوزجرلاف

 نم هونع هو اؤمن ورح وحدو
 |( ظ كيرلان فوشرلا

 0 ص يطير ا يوعز
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 الخ نان اونيوتلاوأ
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 ا او تلال فودل واود
 مالك الو طلوسطلا ب ةلاركعو ضنخلا ورح 7

 لضم 5 اول انما لا هاب .و صئخ ان ورجإع

 ههؤاسم حاهيت انس نارام يلون |
 يملا امم ابجالرقورماللاو فلالا يوان يونا عم

 ظ فورح مز جيكلت ثضملا الطنسا مّن نييوتتلا عم
 ردو نم »2: ضف توحوإ هو لاقؤرطفخ ا ظ

 ترس ايحلاثمو ءانرالا ابنياعم نمو ىلاو ءانتنالا
 | وجا ناسا ةفوكلاو ٌصبلاو ةفوكلا ىلا تعبلا نم
 نغو هنباشلإؤ ىلإو لوالإو نم|ميلعضقنخحلا نرح |

 سونملا سرنا ترو هرواحلا ابنراعمنمو
 ل زنود هاما انام وشل

 00 ا ع تلال
 نرحلوخرإ مسازوكلافز وكلا ؤ املا اوعةتتفظلا

 تروكب] لقنلا ابرام سو ءارلأ عب ترو .فضمخا

 ٠ || لاا بلاوهيلعبر درر مسا زج تفل اكعد (..

 جرس مصنع م محلا د < 2 ل



 0 رو
 مس اديرفدد) املاوع كاملا ازباعم سو ماللأو

 هنتلاو فاقلا عن مضل افورحو ةيلعمالل| كوعنل

 | توزبا نون ومضلا فورحو نيد عمت ةزمجلا ||
 واولا ةئال 7010 اعلا ملا ددوع

 وةحوملا بل أو روظلاو نيون نمو ظ
 هطاوطر غلا ءو نلف هداموع ماظل عزمت
 الج ةظملب صتكو ئوث تام اراّسلاو هب مها
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 ئوسو نإنل | وهرإ ]سك ]وعش ديز لوفي ىوسو أ
 تلاهوعوذادإب صتقو ركل اثنباتلاءاتوميلعأأ ٠١

 لش تامااع م هانركد امر صاحمو اسما بارعالا

 توفر تلاوهو عراضل برص مشو لقوهو
 -دكاتلا ثيئاتلا ءاتوهووضاطإ/صتخمقو ظ

 نس قخدو نيوننلاو مننا ممسالادب قيام ىا
: يررغسا[ يل دال اوضفمخ ئورحو ماللاو ئلالا

 0 أ ظ 

 56 انلادابو فوسو نيسلاو دق نم فلا »ب قوبام
 لغاز يا لوم /)بلرإ هيدا ص مدعو د كسلا
 كلامو با ل5 كل ذريظنو هتورج) ربل د
 هللعو انسانم ةطقز ميجا ةمالغم معا

 ةطقنلا مدع ءاكلا ةمالعو وف نم ةطق داخل
 حالطص |ؤ بارا ةرحارك, باء ائااب ةيلكلإ

 ملارخإو الاوح ا ريس وم ٍيونعم ةننا دو قيورم| | .
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 2 || عشانا نونو خابر ضّس يدل خاض |,
 ظ قوس ره دع ايو 0

 مكلإءابتهاغ زماوعلا فالتخ اب داره أو ل ةأع هنا
 ودحاف لعد احاو أب لع ةاخارلا انيس كيش
 هلا موقني هبامؤماعلاب دارلأ ف ]ماع عجزماوعلا
 3 اتظفلإ ماعلا كلذ لاكءاوس باول ةئكملا
 ' | لئافلابلطيهتاؤاحوخيطنل|رماعلاةأنونعمو ا
 وتلا لوعفلا باطيدتاذ تاروخعيو رلانتشلا
 || ىصتلا هيلا تاضملا بطئاهاذ :ابلاوكيو بصنلل

 ' || يدارماو ملا استهل قوسلاواملاو رجلا
 "|| انالاوةلوعنلاو اع افلا ههيضفلاملا بزي إماوعلا
 ' ذوعلا واع تملقت ءاوسو تف دح م|تزسا ءاوس

 || قكلالوفو تار ايزو ترخان ماايبز تبارك
 0 ادى تامل نا وكب ساوملاا ظ
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 اذ زهاط ة ضد عمر ذهل عو وب هرم عر اصمت ١
 كر اشم كوقتو نزولا بيزساملاو

 صم اضم ذه نكو بدول ابقتساو قد فرح نا
 لا از بم نووية هش التو

 تاووزحا ٌءْقؤبضل هةمالعو برصشوهو ءدوشم
 جهاززجدؤن رحاب بذل ني لوقو كر ا

 افنلءنوكس همج ةدالعو 1 موز ايسلس كا

 غشت

0 
 أ قزبرغظنل اف نوكيةران لكلا رخ أواريبغب نأ ىيعب

 2 لإ ”؟ةيرفرلاب طئلخ وب بهذا لو اقاح ككاو ديز
 < || رهلبو بهذا /يمزجابواتاح كلو بمنلادو دبر
 "خر مم| ديدتتلاو ضل يسر عريعنلا نوكي ةرانورععن
 ام 2. 1نإو ةختلاهينعووم ضل ىونت [ يوم اوه
 اي... أ كايتو وءؤت يعرلاب تررموخؤ رسكلاو ققلا
 9 ةهبنإبوسس تقلا وىتحاو ز/لقم ةييد نا ءزفرم
 م © دارلوهالهو علقم ةرسكب ضونخم كرلاو ناله
 دل دديمزتللالمستالانهواوار اريدكتوااظنل مومن

 ” + نب نر نج ج - 2 ا برضن وع ىلوتت نا ىظعللا بارق
 لإ

 ه



 نخإ كج همالعورورغةراجؤرعبو م هل ماعلا ظ

 قت نا يريدتنلا بارعالا ينيكو ءابلا هلراجلاو

  [تاالع تميم 0
 0 ماا اهنهزمأعل أوردعتلااهروبظ مونم
 : معن لحاو نال فم [وشرم؛ر رامبو
 شتم يل عأف و بيض ه.اهيور علا اوردعللا

 كور بنو يلهم ةاجدرعاةدوهدوه ريد قتنازاوج
 ري الاوطان ارلاو وبومبا
 لبق فحل خر ونا ىدتبماىسوم

 ١ تفهاغدزإل بوضْسم ا راضميلمفىنسخأو بنو !

 ْ رينا زىتلا اهرورطظمونمنلال ىلع زردقم هع
 | تلال همرّرم هوت هضن ةمالعو بوصتموهو هب

 تررم ىيرلا, ترم ف لهل هر زعنلا اهروط وم نم
 * ايبلاىجرلاب عائل ويصر تاو رسمزمفلادحرع انولش

 ظ 1 لاقي هرجةمالعو وأبا, رورجبمساجرلاو رجفرح ظ
 0 فلالاع . اكأدأ انه ذهتلا اهر وخبرم عنم كالاولع

 00 "نا دارو ىف ءاطوح هنو ذك تن اكأف ةدوحوم



 فلاالن متؤم هرم ةرلا لوقت كناف ذب تررن ررمو

 فلا إءمتقمةقنةنلاؤو ىيكسل ؛اقتلا ةفوزهلا
 ريد كلذكربلافو نبنكاسلا:اتتلا/ةفوزعلا
 ”اقلفوداقلا اوك اقْنَسا|ز 5حاهروهظ خم عنماذا
 ًايلارعةملفم ةّصد هر مالعو وف همموهو ءايؤعاف

 يدنا نكوماقلاب تررمو لافننسالا اهروهظ م 3

 ا ارم نم ءانالع مدغم تسكب همالعو ءايلإ

 0 0-3 هدوجوم تاكا ذه لانس

 مهردهلعو هفرلا دوتت كنأذ ضاق تررمو صان
 ظ ان ا دليم

 ا ؛أبو انوا 2 ا و

 ده ةكرفل اهسردتت فلا الا هنفردقم بازالأذ

 اانتساة كرر اهنهردقت ءايلاو كيرلا بسال انهوكل ا
 | تللالبدرلا دوب لانك ار اش كا



 ةننالث نييرعلإ]هنلاورمسألا بزكزحا نامت
 فلولا عفرلا نمو مقتل الا تقولا ملا قتنالالاوحأ
 مالا كات ناو باءااوهازه هربغك ابنقملا نمو
 ,اوقيازج دقو ازاجن برخلا نإ ضامن
 لفعلاو مسالا بنحلاب بارغالامافها ياما ار

 زر أحوك منرلا ةجدرال |ماساا زمور وكدلك ذ <

 (لجالو دبزب ثررموخع ضقتلاو ايبر تياربضملاو
 ثاذ مةيرعلا كاغمالاو ءابسأل قرمزجال امد
 زب و موي نلوخب شمل اورموودو ع مضرنا قيوكرلل

 بسلاو هيرلا نادت كرتشلاةرصتت دود نش تل الأماتهالانه نار م اخو

 أ دامالا: رسل )صو اع اماو لازال يسرا عانه
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 مالا رصتخضقلا ناو رمتلاورمسلالاارزي كندي
 رلافركدنا] همالل مم دانس مدل, صتخ مزج ناف
 اىزجباقيزتشم ةنااتلعت لاعتالاو ءارسال| عم بصتنلاو

 لاب ماا[ هحو ضفنلل انه دورمزجلاب لاضالنشحو
 مري زمنخإو بعنلاو عفرلا يكل ءر يزن اهعؤنو
 تراب موفبأ مهل نانا ؤرعم يزيل تامالع
 /رخضضنجلاو بفلاو قَرلا» قبلا بزعالا تامالع
 لال ارلع ةئفكا تامالع عيراوه ثيح م هنرا عفرلل
 . ةضلامرقةضلاع هناي نونلاوثلالاو واولاو
 هعشاذاة نمل ن عا شتا بنوكلواولاب ىثوابلاصال ||

 ننيللاوذلاو واولاتحااهالنلالاب كثواهننبو
 انكي دنع ّثملاؤ ةلملا ف كر اهبرخ تعتضل نونلإب
 اهنتنع ضاوم ميرال تأمالعلا نه تلحاو كلو
 لوالا عضاوم ةبسدرايف مقرلا ةمالع وكف ةّسلا اماذ
 امال نالوا عومتالو قدر سلا موهو درنمادسالإف

 | سواد زا جغيكدل لاوس ان نا

 :اهي كرم ناكر اوس تاس ةوطمودنم | |



 تالعلاو روضات ءاجوك كد ول مابراسالاو لاحرلا

 ةتموهو هدزم اند بريقلامربكتلا ىئيدارملاو
 رضنرين سدرفم ]4ع ةد|بزلابرتعلا ل والا ماشا |
 فلا ىهئيعتفن|برينتسلا نيالا ناونصو وصور كش
 لد ربما كااشلازعو ةنةمكاوش .رباختر اع نوم
 عبزرلا لسا دساوعصتناو ةدإبز ريب وإكتسا
 لادرور جرعات رييغت عم درطم ال مةديزلارقعتلا ١
 | كتلي عموزملا عصتنلابرّيمتلارساكلا
 ربيغتو ناصغنلاو ءدايزلابر يعل رس اس[ حسو
 ولاو ذرّضلإب يرن اباكةلنف ناماغيو مالغوخجاكتلا
 باتو فلاب مجاموشو ماسلا ثول يؤ كالا
 ظ كمااسلاو فيتانلاب مهلا ديم وت اينما تءاجزع
 الطمع كول نوكيرتنالو بلاغلا )صال اعوج
 ىلبح مهيب حوا سكس يوكي د قر بطصا عي
 ||| قتوءايرصت ميزلا ناضملال عملا عبارلا صوم
 ١ 0١ شيكل نووا ىميزيبوع ةوشلا نونكء انس بجوب
 ا قل فزؤ سيشالاىلاكك با عزتئي وا أنوكسسلو سجاوخ
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 كزتتوخ هبطاختلاة شنوا ءأبوأ نونبر عمجاداووا
 ا

 ةسالع وكف واول اضاؤ ىشيو يي كلذنم
 ءاحوغ انتل جورلواا يكسرمو غرف

 اونونلاو ءابلاو لونلاوواولا ةدابز 10
 العلا ةسل املا 53
 روت ذو كونو كومجو ثاوخأو كلوب ىو
 ”هيبانوا داولاب غرف كاذا شا امو كوبالته
 دم ل ناش ةودماوك تشان ضؤفتاوانعلا

 0 م انا
 هولا باز اعانى اعزلاودإ اهلل

 | رالف

 نونلااناوةَّصلا ا
 لشتا|ذا عر اضمل[رهنلإو هرئاةمل شلال

 | تايضدو كارز يوك تلاوه وة يترإ# كج ا 1

 1 0 0 4 تل أم ؤ
 0 0 را 1 2
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 .واولاوهوركلملا عجرب موا باتضلاو ةيتافونلاب
 00 بويزجلوخ

 || كيركلاؤ قتلا تحاانها| ةركلابثتوامتع ان
 ١ نونلا فدك م وكلا تبانفالءايلاباهمعافأ|

 ١ ةكايدلبتاءام مرح اوزكلوابوة ياش ادعبل
 .ةمالع نوكش ةمتشلاام اذ اههرضتع عض هير

 تاروك دعم مسالا دوال مما 0
 عكا جز املا ضم اوشلاو هتاف 5
 ولا ىراسالاو دوشهلاو دويزلا تان
 هاند عاطداذا داني منلؤشلاتا

 لوس دب هرخأب
 ١ 0 سلات اناو بز هذي ناتج

 0 يب دس : ب 00

 - يب خب دي“ ؟ 7
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 5 و

 7[ 77” >ج يه.
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 برو قوبل ةضاخه كل مدا
 تارب هرابوصتم كاباو كاخاف كاخاو كابا

 هغاامو ةىتفلازعةباجتلالا اممضم ةمالعو ظ

 كلاما لامافوكافوكاحتباروغ# كلذ || ٠٠
 يدل ثنو ح5 بصل ةمالع نت ظ

 لوعممابهو ب 1وعشم تاومسل او تارا هلا
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 ناسملعد اوسان وف نرحلالو ىددصم مد ورح يو
 مدقتت نآد نونلا ىدح ةيضد ةمالَعو كب بوشس
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 مايرجو مس نا ديد بصانلاا ل عقالاوةس
 هدانا ن مهل ختانمهال ىلا تفضاوة للملا ًَّص

 مالم نأ نمي هنأت كدوذال كنج وكل يطمتلا
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 ماعم ةيار 38 اوطرشلارعد لوا نيإعد
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 ةايلااوملاو اذ متحملاب لوعنماتالع كف مضومى لطم بط ئلإئلاربص لمفلابهرضنلا
 ءاتلاممو ءارلارسكو داضلا زج خطو هيلا
 عفا و ماؤنعم برع ةبارحأو ممل اب ةزصتنملا ةمويعلا
 عضومؤ نيبط ال اروكدلا عجريضة يضل ءانلاو
 || فيروركرملا مجةمارع جملا هلعاعلا نع بايع
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 |١ عهويطءانلاو قيما ىبمزعام مد بعدا
 لصاخإو ثانالا مجةمالع ةدذشملا نوزل اؤزماخلا ثلؤلا

 ناوزها البكا مروتكت ل وال ارموهتم ميما لعن نا
 نيضواملانغلالا هل خابر ام فعفم عبمجلاق مانلا
 . || وجب ووش ا وذ طالا و بط |حلاو لككتملا جملا نيبذلمشم
 مجتتسلا دردلل قاوويضلرخالإ ناهز. لكريم ىلا عتحا
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 رطاحلاؤ هلكانمب تالوطلا يلطت هيتخلاامبايزمإل
 ,.الجامرسكودلوا مم بر بالا لوفنو
 امجزتسوروم هنو ل وعملا بم ضايزغم بزعدبارناو
 نيدو عازب روعغم هناوعؤملا ىنز
 | "دكر ءازلارسكو داضلإ زعم َتيَرْبعلا )ولا ريم

 انلأو لوعنما بم ضا مات برض هياععاو هاما( |
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 دولار وصوهو وه هربدقت ثيزفؤازارجرا سرمد نجد
 ظ بزعباعاد هضار به امرسكو هلوا مطمأب يَ ةيئاغلا|
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اولءانلازع هبال معد
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 يس كبان ريدر ورجلاو بوضملا ةورلابد نرد
 ىخاو جس اولعانلا يظل الس اوعلانغ ىراعلابو
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 هزل | وف ويركز نيبتشم نانوكب ةراترو اهم ورم
 نلاااهغمر ةمالعو ءدتبالالع ئونرم ناينزلاذ تاما
 هفدر ةدالعربؤدرموهو ةرمحن ام اقو ةيملانع باس
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 شاق دموع ثؤل نورمان لاو



 نركب ةرانو ناماَق تارت ثول نيس نأ ب ةران
 نانوكب ءراتو تاّماق تارسملا ميبكت تب ثول نابي

 ثبح ةسادتبما زدني هدورملا زجر كت هج سؤ نانو مج
 هرك» مرش امره اظل اؤرطم شور ايش غلا وشرح
 ثئاذدورزلاو نامتاقدايسزلاو مة ببر كو ونع تس
 .اامدساربزم رفع قثاومضملا لتملاو كلدهشا ابو
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 اغادائلاو ةلصفنلا عرلاَر انءرايصلا نه ئضو
 كلوفوغودلاؤ ايزي اطبام انضمي ناارتبم تففداذا
 ماكو ءادسا/اب عفر [ جن وصفر رريضانأن مس افانا
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 الطن ديت نام افوا
 ملاو بارعا اند لحبيا| ينبيضماهلكةاننالا

 تاوئررملان |نئناومتاوأ ناو تاو تاواناث ٠

 اردو وارما وعلا لع] دن ورحم قحاوللا ناو طفش |
 اسيد درفملب دارملاو درشم مش خلا ىف وا ثبح

 هو ودار وانس ناكولو اهسمحالو ةاجرسلاب
 نانا نايسرلاو رجساف سر وع لادا هربرت بالا

 دياهل ة شمالا كسي قبح لاو نوم اذ نوسزلاو
 د ةاملاومو هزم ارياعواه اود ج ا ددالا
 | هائئيإولو ناش ءايشا ةمدراكاذ ئمجيوا هش
 رضلاور وري افراد اجا هبشو نائيشل واهس
 ظ لا هطعاذ عيرشما ام ةامكل نانبكل او ناتانلا
 وك دورجن او داجلا نع هادوماهءاح نينبلا درمظللاوا
 ظ دنع كلوقوخم ف نرطلاةم ادلاؤ د سر كلو
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 همام /”دإجسو اسس م يسئ عوبلا ماك دمر كاوقوك ظ
 لير نشرح هثر ضو, فاسو

 ثاوقوع ربح اسسلا“ هوباينم ءاملا اىنربب طبارلاو
 نان ادرس نيراجو لوا ادني: صاو ضير اخس زو

 ربح عر صوم: :هربخو ئإذلا امتبم اوأكلاك هتبلار
 ساىلا هربجد ل وال ادتبما نيب طيارلاو لوالاايسببا
 ارنا و ربل ذانل [لع ةلخ ل لساوعلا باب هجيراخ
 3 زاقيخاودا كلو اقوال ةثافماسا اهو

 ظ افاوخاو أمات اذ نلت اهات دالشلا ءاتوااهذلسمتو
 ظ ::داهماوسو ىدتلاوا ف
 .ققرلأ سال ايلا اواهربجيتسد ىرس لارج
 اننالا تسر ندي 7 امرعيجا "هما داعاذاجوب

 نادزاش سىزلا ثريا يشن درك ا اصقد ل اح

 طااورلاكتراصو ل وعذلالع مهن ه| اغلا يردن
 ًلضرش نائب دافورحيواج لانه | سم ندد



 اصناهد نالوا د5 يال ادام الماع

 ناكؤعرارنسللا وماودلا امال ربخلاب عربا
 9 امناكوع 0 او يحرك روطاعا

 رفا هاوغر مما اوك بيز وسان انلاو ظ
 "جاو انيدطدرلا هداف خ ماّصلاؤربللب هنع
 هي ماوع ملا رهحلاب ا ناضاد
 نع 51 فاصتا ىو ةلاذمملا اءاظلاب اطرساخلاو
 ”ةنعرخل نا تقال فورت سداسلاو ا صديارل ٍلضوع
 عي اضتفاو لولا وراس عإداو نس ذي

 الطحال انهما لوو نمل ساثللاو اصخحر رع اراض
 وعساتلاو نالاو كيا دب :ساوع ةِنيولانعورغلاو
 كفناامو ناز انامرشعواكلاورذعوداللو شاملا
 ىيلاكايشواهضانلاا م ذنو هزهم مرا وؤئامو
 دضولاربمل ةمزالمل ةعبزال اذاغتالا نهد ءاعّدلاو
 كفناامو املاغ نسر لازامويع لاحلا هبصشي بسجل
 اموامزكد ون جبامو م يركس ىتالاسو (دلاجورع
 ةييرظلاام ةوزمرد ددبسا|



 هالييبزمادام حم الاورج عار ارمسالرشو هيزدملا ظ

 ةلدصمو ىرظلانغاش”ابل هيدرظ نها سو كل
 لرمي زماود دمر متنلاور همم ابا ضعماسإ واننا
 ظ امتوجادن اك نضمن نلاثيا اسنان كيلا

 ' || ,قنركوويالاو ناكوع مناة ايصامإ خل ||
 || اكو معروبالو اوخورمالإذ_ نكرؤباضملا
 1| هن ناكضان لغو لونيرمالاو مولا مطقب عبماو

 0( اسائزورقمان ىدامرفت ناكةياغاو شان .
 1 ابر نوكي اكس ناو لوقو اهرخأفاذ ظ

 7 ديه 21

 "خا شافواهمايز صا هاذش كوكي هياراو

 رعت نك ةبازاو اش اف نكن اكممرسالا ريغ د وننو
 مخاض افو تاوريرت [ءرجو هنقرتنس هماورمد ا
 اًماكمبصاو امان بز مبميو انناق دير مصالوتنو

 سارمادام مزن ثمتبأينلاوهانان نزرع هبااو

 || اصحاش لزيواماق ير مادامتك الذ وفتو
 "|| وقاتل نفت لامشلا بر ورشالا كلذ رشاد .

 موعراصم



 لاك نب حا | ذتس يلاماراحو دو كرنبلاربخ ب

 يسلا ةريول عبدو بابلا مايو نونلا ب دْسْسو ظ

 ادا مفي تيلو ني نؤلا ب دشنب اكو الر

 00 سر نالوغل هرمجالا مالا لب ديس لعحاو كون

 يسار رتلا 0 مسالا سن ديكو فرحنا هنارغاو

 00 د ناوبل فوهو اهرخماثو

 :فرح ناو هل وعم بلاد باول نوئاوويضان لغد

 طم خرامساو ناداه طن .دايجاايبزو سنو

 "طرمصنلا و د اعان هنالع دوي لعوب ريدان

 ظ نزوكل كوقتو خرا ةروكلا ن انالخان سايح
 (نجبملا )ماد طخ اشا ورع تيلو دس اببز ناكو سلاج
 ؛ةتلتغام اوال تاتخلإل دنت نافإش مارا

 ضان انعم ,ةعكلإ ولنا 3 مكلالع انها ْنافوع

 هحوتلا ًاواوسكملا ن عمو مدفن اورخلاب هنعرنمملا

 9 انس نسم بلدتي ىو 5

 || لئاع ايلطي نا بالا ايروك هحوشلا ناز انتو اسر

 | قئاناباه ل معلا انه كئاناواهظ افلا قالتخال
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 | بلعو ىبتلل تيلوعمو نعسؤ مالا ما كراس ع

 اويل افي قزتلاو كاله يبس مل نع هوركلا
 كينلا اما ةّي اس ةجحرلاو ,ركتاسص كارلا نأذ نجري قدا
 وشو تبلابصت ان انأنراوخحأ و ع تنظر زياونلان

 داوعذمقااعامرصتات اكلات بنو رجا صشنو
 هيتئام ةيسر الا ىداةرشع دل ذ ركذو عناملال تحمل

 البر تندطوم دنطخ هد نبال انوار وقد عجن
 6 ال1 || حلاتاخوع تاخر انيرص | وب | زب نحوك بسحر ظ

 وقوؤضخ بانا ئالثواذداصابسن نعزوع َتَعْرَو
 ثيبرك نلعو ايوب ئوولاتءاروك ت تكتسار رهو كفا كوعتل

 ان ناسناؤاخ فان ماعلات دج ترحور اوالصدوسرلا
 وع ترمعا اهو ىرخاما ةلاج ملانتللا هرمتلأك اديفل
 هحاوويربا يطل تامجوع نجر انبرصايبز تذخا

 ١ ارلاومتد شتا ناكوعمو هبت ادتنوت مشويام |

 ,| بطوهو يتتزال لعل ىعمورسغ هنياموادنف عمطالاب
 / | ينانشتا برو دنع هنعربعلاوهو عقوتلاو بوب ارمالا ٠



 فوفعنل زب اجو كو [يلوعفمئدلاو دوني ينل
 ا؟ذاذاتعم نا دلو ةيئسرافلا لقوا فارع انو ناث

 هاج نالعروهماو نيشال تَدح نهال هزع
 تاللوعنملا نهلاح الع بطر مضوم هوو لوفي
 تنعرارعا يل وننو دحاو ىلا الاى دهن اساوملا لانا
 انلطضلو [اوعفمابب نو عاق ورغم كل نيلطنساربإ
 كخاضحلش او تاخ باعاق لوقتر نان كويذم

 نكلاتلفنءبلارسك تيخ تخرس' :لعاند زفت |
 نيكل يتلا ءابلا تدذح مش انيكرح بلس دم ءاخلأملا

 كل دئاابو نأن لوهغماصلح اشو ل وهدم عد

 ِدْوِسْعادِشباَم ةإْساممو ناحجعراا شيام وزن اج
 نوعا مهلا الهو وال صصقتلا هيام زرشا م |

 نكس نا هةفحناكو تاعوو رلأ ةيلخ دانر اواو

 « يس اوتلا هيي هنل (دارطنس اركذ هنكلو ابونا
 لف دسلا |مابرقن هص اوم مرت ملا |

 هبنتدو اعؤئرم ناكناهعثررن توعسما عيان ثمنلا
 اطوفح توغس اهناكن ا نمنخو اب وشن كنا



' 3 
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 - - هيفي 4 و 5 -

 ل . دش

 " ةيوغلاو اكرا هريكتو ةؤو توفل كاكاو
 أ تعئلا فرن م :اّتيبسماايقبفح تغلاناكداوس ةرك

 اةكياتو ور نثق اضيا 5م يكرتنسلا د تومللاربيع

 ةرشكي زعير زثجح هل جبن ةمجو خد ةاآؤأر

 7 يدتاو ثداناوريجتلاو يلو ةيششلاو دال 1
 5 .[اتيقحل كبح نعل[ يسيرا و بقنا اد

 2 [||دضلا (كءاباع هيوماف ارهاظلا وعلا ءنر داو

 0 او بيرلو لج منت ا دعّسو
 وركأو بصنلااو يرلاهو تالكلبزعءللا |

0 
 ظ زم امد اى داؤوالا عم عقرلا

 لذاملا برع يضف املأ يب تيار بسّقئااؤد
 تبرر .داؤالاوركتلا عبدوشنر

 ةيذت ةسلوونو لفاعرجرب تررمزالف اعالج
 تابو نالّقاعلا نايبإلا اندلاع ركيملا
 5 ظ د نيافاعلانب ببزلاب تررموونب الأ نيس لأ
 0  دلإ عع دلا ةبقت لونن

 ,و



 كلت ونيتان نلجيب تررمو نيد انيس

 ايو ولفاعلا نو ببزلا اح تيرعتلا, يكدلاجو
 نبا نيبيزلا,تررمو نيإفاعلا ن.برزلا
 لاح سس تررصو النخل ر تاو افعل احر ا

 تيراخ نينرعتلا عم ةشنؤلا ةدرغلا ةساوقنو> ع

 ٌنااعلادسل 0 0 ارو إف اعلانه

 _ ذاع ةارماني ارو هاذاع ةارما نركح حتما ب

 راحنودرعنا مس ثول اى ثيل شنو ذاق ةارماب
 ةرهو لاما دنشا تاو نانلةاعلا نانا
 علقاع ناتارم ا تداجيركتلا مو نواعلا نب دنحلا
 ىملذ نفاع نآارم ا. تمويل ئاع نييارما تءارو

 تالئاعلا تاشهلات احن ععزتمتلا كرولا

 22 تالف اعلا اددمحلاب تمولواهلا ب 5

 انتر رم ودتالقاعء اشد تا 7 داما تن ئترأح

 رتلاتوعلار ضل عقار هلك يجلا
 | تدعتلا عمت ا ابعت امبس ترا ذااىدلوفتو

 | تررموووب لان تاو 00 ظ

 يي ا :

 نر ا و 1 ع ل ل ا 9

 5 نزعه كت

"3 0 
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 دب تا داري (ةيترعنلا حرتنلا ةسشؤ ا

 تارواولوبائاقلا 594 تراج فيرعتلا عمشيؤلا |"

 ل ننام تارداغ هاون[ اق كاتارما تءاجركتما 3

 روزانا تلا مو هوبا اهل ايبرب ُ

 1 كيل

 |١ تالوامااو ا ةاىتراونا اقلاييبرلاب تيرموا مهاوي ماعلازب بيلا تيارر
 راجل وراحت جرغلا بكل عجؤدوتر اهون نق نيلجرب تررموااوبااماق نيلج
 لاجل ,تررممموابا اكلفِلالاحرلاتيارو وابا
 مدؤأبا ماك لجسو ا جركتلا عمو سروال اتا
 ماتلادنم تاج نيرلا م ثولادؤملاؤصاوفنو ذاب اق يلاجر.ت تررمومهّؤابا سن اوال اجر تارو
 تاتا تومواعيباةئانح اهنا
 ةارماتيارواهوبا ما ةارماىت ءاح راكتلا عمو أهرب

 ةالدوتنوأسوب لا |3ةارماب تزمو ؟ه ونايف

 1 ظ اياوب اهلا يملا. تيرم اعلا ءاقلا بن



 خولعج 3 لوقنوا ل اولإ ٌءاَف كببارماب تررهوا جوبا مئاذ
 انهم ترونه اروَنهْؤاَب رفافلا تايدهل ثراجنيرعلل

 ”عموز هاي اغلا كادنهلاب ترمو ْنهْواب ماعلا
 يدرهؤ انام اق هكا تارو ْنهْوأبا ما .انم يتاح

 0 هى تعنلان نهْؤاب 08 تررم
 م < باضاو يري اا دريكدتلاو هازل ظ

 رمت عطدو 010111 اا تررموك هدا الغ
 ةفملاو | ىعنملا مساب تعن ناف لعافلا مسإب تغدا انه
 دانجإل الوعي ناز زاجو لاعتمللا انه هيفز احرشلا

 مير تفلافر تف توعللاريثمد اردظاوتيلالع ٠
 كفتوعنم ضد اطيب ندنحو هيلا نكللا ةداضاب ضو
 1 هلاثمل اع .ه ميللو مِيَسلاَو ثنئانلا

 واود! مب هجولا ىلا وا رمل بوزعلإييز ءأج
 بح م مقوناو هبساني اميل انمل ف رعشانكو امهرحو ظ

 .انوك مكتيو علداموهو ملا مد :لابوللا شارو

 باغو ناناو ع :اوامتناو ماو اعد
 قرع ناعاموهو اس او نهو مهواو ىدوهرع

 سس سس جس نس وسم

 اواو ١



١ 

 ١١ قئافلم عت لس ناكأوس هديا امل واسرع سعب
 دككسو ٍنٌرَسوح ناكلام الفل تزغوا دشو دن سنك

 ما ساوع كارم ااردجبعوأ أو لانك ياو ]
 0 ريو نا سكى ملوا عبس معرجاصحر 0

 ا 0 مامسا كلانلاأو ظ

 خي اورنج ةراشال بحال صو هموق
 | | 0 ةموحع
 | | ىدلل نانمو هولا ةوزملا نهوركدلا جزلازف

 3 ًارجاوردءايلإبو اههر ئلالاب ثول ايش ناتاهوركنلا ظ

 0 لاو تؤلاوؤرلل عجب عمال لع دناءالاوهو ابضنذأ|
 ] طور يل الا هول الا
 . || ةروكذلال هلئمرحأل ىلا ثيضا امرمااحلو سالو
 ١ ماملاؤ د امهالعوىاغرمل الاف املا مرو :

 وهلا لا اطملاو و ةكضالغو هزرةالع
 2 نلاا هذ ىزلا لالا ناضل و نعمات 0

 000 حاولا ىيطاامو ةاراماغو لجل مالخماللاذ |
 إلا ميلا ثيضأ م هجر دوو جد رالأ

 ظ ْ 1 لاذع ايافاضلا

 - مي يبيبيبي سس جو ووصمب بجو نوح -ج -َ



 .ئلللاشسملاب ةفرلا تدم انياو علا دجرد 3
 و تمناهنؤكملا 'يسلا اه هركدؤلا نراعملان ال

 معلا كلاب ثعببالو تباع ل دالا ماش انت مس

 راشألا مارس نحلاو عبارلاو لالا مب تعيئتالو تمنع

 ايسر” داضالاب بولاز ماللاو د بلا ثرخلار

 0 دحلانلبدعلاب صخب ةركتلاو
 2 رم خال هرعل رءلزماشللا هضج

 سبح عياش نان طر وكر لو ةرسج ارا 3

 نب م حل نطل ناوحلك ىلع نداص لاحرلا |

 رحازودلاحرلا دازوان مدح ون لجر ظطل صنعا

 هبل ارس ىلع هسنبح داززا نمدزملكرلع قداصر علا
 ةركنلا لح برش فاو 20

 اهنادو ماللا خفد 2 مساصوبس اللى ا اسماك دتسملا

 0 170 00و10
 ماللاو فلل ل وجد ماصد اىنراذ سرد دلجر ونعم
 هداربر فطعلا باب سوعل اوزحر ألوقئد ايرلع

 . ثدرحو هصرضع ورع ئطدلاو هر سلا ع

 . دب>
2 



 ةيوكوأ

 0 7 ةروسكملااماناب لشلا ]ورش ئطملا
 سور ينو سلع واس || اول ةرشعلا فطملا نررحب ا حو هذ [خْينمتلاَر
 ثنو د مشو دير ئجي بيع هاج درغ نآك داورغد || برداحوك بيتعللار بتزالاتلو هعمر هرم
 نيا ابرز بز اجزع كاف فزملل
 ميا وجدا 500

 يك 0 20 هايل
 ”الومسوا ابويا بلو خو نيل اص انوا كح ظ

 | تكداورغ ما بيز كرنعاوع نيبثملا بطل او
 هنن نينا كيكلر ىطاخل الغ ا جرحا نانا كاع
 ظ "اه هقرسملا رولا ةروسكملااثاو هيب هش تيطو
 ظ ناو بد انساناذ ناثؤفالو لشن اه انعم ندم

 (لابب برضا وع بارءالل ليو نابل اسر: 7

 00 مر وللا تركبس كلو رمال سنس اجو نت الور

 . [[يتساف ىحراورع نكل لبر برش اوك د ا



 4 مب ازهلاو جزل |حارخمو "قطاع نركت ص 1

 اننا نو عضاوناضح نو ءابخ لا نجس انك اد
 لك اذاج دان حلب اعياد يدتع تااناذ ع

 لضخ ا لطم ىنح وك ةراج نوكت اول زطسؤو
 0 تداىن ارو هلت هحو' ماتوا

 تاقاذااك ة دارالا بسم اولا طع دحاو ئسإ

 ا ناذ اهسار وح مكسلا تاكا
 نا ةنررتسنلاو ثطغوو رح ينحلا دنضد ناو ءادما :

 كرئشا اهم نارتحا مس ةرثسعلا نورملا لهوزج
 اب تن اناتننطع 3 هيلع اناميلمالاهرعاب

 ترصد تونصس ل عوا نولاعلا تشر موثرترع
 0 تمنح صوطخم إو !ثوطعلا
 ااراهرجسالا ىطع نول نوطعملا ب مزج
 1 نسزءاجح بمئازد هرسمعو ودب زاج لا
 ىلكمملانطعن كونو ورعو بيز تجمعنا نو
 نضدعرا بص نر برلين و دمى ىرلا نو منعلا

 درحر اس سر ب لعق شد مل مرج فد لوشو



 مركللد

 ٍ "يابرمملارعلاو تانلاىاءانلاعروكسم سننلا
 200 يموهلططسطسسس خس

 001 يرو دنا قلل سمهقر اهل كمه
 | .وزكنلايساركللا هسكع رطل عرصملا ةعاظنلا ىلع
 .عرلاو تو ةركتل راع هنرهملاو هذ ملل لع هثرعلا»
 ظ انلاخرا اني اهنن نمد اءا ضيم ثؤمل رم اوئذلاو

 | ديكوتلا ثلا مو نطو دارا زبك با
 مهي! ناكلا يي تن لكؤبا + مان تاكل ارمككيركوولا نعم

 ماكو را بى نا ان ن 75
 تارو هبا ١ .' ملح وطع امر صم ناك هيضدنو

 ظ برب ترسخ ينل ناك ا طفح مام وقل

 دفنا برس ناؤن اهنزع و 0 قتلابر هرشل
 ملا بوالا نانثرع هوفلاو ابر ناذ ةاشمالا نم
 ا رامات هورسفدو مالأاد ثلا ابؤاتل از
 : لال تفل ل 6 هركش رزه درعا ىلا
 || ف نيرصبلا دنع تاركنلا عتئا ناس امكلسكوملا
 برلارنع اع ظ افلا _َ ليكون ١ نوكب
 "يد ةيرلملاظ انلاكتتراهزبعرلا 555

: 

: 21 5 3 ْ 
 4 0 4 و -
 دار 05-2

 ه 4 د

 ١ ٠-لا نو لعن 5

 5 0 ا 59 َ 7 17

 7 7 ع ١
 م.

1 2-0 

 ا ا ل ا اه اا ل



 نازل مزاج عفرل 2” طعلا,ريهسلا مارا
 كاهل وعرو اند و ناايحا سرد ءاحتل ناذ

 ظ قل شوريا فير( همز اجل أذ اق

 فلا راج تلذاذاذ لوما وفاحلالا أممركوب «جاوزكو
 رالفزعملا يلا ورع بازم عجن ايلنازتحا

 نجدد نوعججاملكووقلا اجنلن عيا ئييوةرعبمتلا
 0 ةيواعرحا ظانلإ ناب نكد ةدابزمملا مافلا

 يثو هبلع مدقتمال هرج عبو ع 7 خ اون ظافلالا ثلث

 عنباو عتجأأ دريل مدوحاب عنك عج نجا عياونوا
 رخام لهل داضلاب باد نندل ا لوطوجو علا »أ
 نييلا نغرشنل هاد ازصألا د نجل انرعلاو هد عب هضيلا ©
 نيون نيرشنلا دازااف وت ةجباؤ زن جايك

 يي ضلك ازاجر هففاردز مائمشرلا
 قلاب ترمب قتلو ههداون نم عمجا دوا ند 5 6

 قيد سز ءاج نول هزفللا ماؤجا نلوقن و 4 :

 اجار نيججا ملك موهلا تيار محاد أك ءانجاؤ و
 اتا را ا جا

 يحس



 مهياونرع جباو عججاوتتزكو نيعل افترشنل امدقن طرشبا
 هيطدوهنرؤ نير بلا عيال ربلا كربلا |

 ل بأ اذ [ هلوف نيرمواعمالحو همزجو هططخاد

 نسيزع جوس را نيزك ز رسال
 عرمرجس ل ]ري ياوه اره نمنح و بحل
 ازالار رخل لعمان ةعبر لغو عدلا نمزعنلاذ ”وسلإ
 هلواسوهئ. مل دي ىأ مول نم ىلا كدب
 06 )نب ياكل زمعبلا ل دب نان اءئدملاو
 تلانلاوزحالا امرها ايواسموااريثكوا ..لا ناذناإيبن

 ل لاهل دبل ]نش ناومإ د لامشلال لدب |
 ظ ا و (ئيرطبالاقشسا

 0 ياطلذ هذ يزل ظفلا نعل سب ىبأ طلغل ل دب بارلاو ظ
 هضولاو مرخازك محب زداك طلئلاوح هش بلا نا

 ”وتحا سان اكاد عرحسا ىلا ميلا ل دبل ات ْ

 وشو بز نال دب تل خلو عاف بارو نعام رش ءاجب لا د ظ

 لو عبادي لكل ل ا
 ظ ”تدبضرل اناا اجلا نمزع ميل دب لاثسو باطما



 ثيشرلاو]عاوورهثتلكاهيارعاو هشلدوأدفشنرا
 كرنك. عسوزك جزع لدم تيعرلا ني دب هشلثو هب
 دينؤيفد نسال )ديلا اشم ضع ولو علال حد
 لومغمءابل ار يظام مف لن ديااو اع
 لامسإل الدب بز هل دب هلعو ل عأنسزو

 تيأر هب عاؤيتلنب تنير, طلغلا دب لاشُمو

 سرئلاو هب لومغم يزول ع افوءمن .
 نو دداكنا كا ددوطلغل سر بيز هل نب

 , منبر نلمفج تللاذفءأرشب ايفل تيكر تن
 بز تضوع ىازءارب, تلري|زهلوق ىبدموهو
 د4 لدبلا ماسفا ٌمِؤْما عزه سئل الذل نم
 همحر يطاشلا ل اقف لمقتل ىامآو مسالا ف

 الدب لاش ةجزالا ماثعالا هندى ىلا ها

 هلئعاطي امأئأ اب كاذر عند نمو طعنلا نويل زم ؤ

 لامس مانا اًولوه باندلا ةفعاطمئعمن اذ بانعلا

 لاسو كلجرب هزه نيس بمد نازكلا مطعما فرب

 يداامركدخؤن اعياينتيرارساولعن لائسالافس||



 5م انرط نول ارح
 علاج انتاتناطلئلا) سل اشمو
 ملا“ الا سدتيو اوهيلعددررلاو هدم

 هداوسو ةعدرأ |باسملاو ادار بزعل |سبمشلا ىلع

 اناامز شا ذورغ عانس نجر برعم ناصاح
 واهركلا ناشلاوةثرعحلوالاو انانركتوا ناتفرعم
 قل .واريطمو ردم اشأ ايزو ةجيرا تاج رمكعلاب

 نب ديو ائث نمئتل داما نلكدرشعة تس ف
 ثنو ةمدراهنف طل سوال شال ديداللنح

 .ةرظلاؤروكنم 000

 ظ 000

 وفل رع امعربز برضو ؟لومذملا هايشلاول 0

 موي سوط نأ هزل اذ لنواب ذي تررضوخم جزطم

 كانرقلادان 0



 داوي ا: سس بسس ||

 | ايبزالا موقلا ا جوك لاوحإ نها ىةنسملاو ضاحزعس
 كتجرع هجا'«وففملاو سدادسعاي ىدانملاو

 ناكربحو انللاو ترسو عتيل اوعدملاو معلا هدا

 نارغلنءاوخحاو. نا مسنإو اممماق بز تاع أنحارحاو
 يلوفتموارش انهادوع :بزاهلاهرجحر اذ اير || ٠

 اههطمسانياواّافاينر ننطومانءاوحاو تدظ ||

 نر هيونداى نيلخأ دامت, وكلو | |مهركذ متردشنلا
 ديلا هدفنا كاين دوج [هو برصنمأا ميانلاو

 ف كيسو لببلاو دكاثلاوثطمل او ثعنلا
 لوعذملاب اب دادعنلا ىلانرتج روم ارأيار اب رعت باوإإ
 ره هب لوعدل | لوعنملاو ةلوصولا]ا دون هب م الادب
 مرداصل العلا هيلع يادي مينى نلا بولا مسالا
 للا ع دو بوبصشحس اري و نير تيزطوخلعاطلا
 بيرتلاتبكرو ساق مسبلاب يرتد انهو بزعل وهزم
 بوكرلهروع الل خت لع فو دنا هب لومش زلات
 اللا ووذم مشمو ها مشن ناريشد هب لوععل ا ىارهو
 0 يزلا تكي تبرم زعل دليل

 ١ ا يي ا لا



 نما ديمو لعل
 5 ريم اذلاو باز دؤخربال قسوهو دب لوعفم فيض

 1| برات كؤووغدض 0 ص
 . | بلئرينصنلانلاو بدلا طورت وكن
 5 وونب, زعم ناكلاةدبز كس كلو 0
 ش لاو بزعا ةيعفال ءانب كن هيقنو بصند ا ىئنم دب

 ظ طع نامل: دير تم كوول ةشيوملا ةطاختارياع
 | سال هند بارغاال ينسوهو دي لوعنم قرومكما

 1| انديزاكيرم د فويتلطمةشنلا ةعرطاخلاربرص
 ظ نو ةيشنلا الع نيلالاد مل دب لوعنلاروزم ناكل

 ديالا يب عزم كايف بطاح ا نمل جيدي

 .عاتلاوركرلل عيل ةمالع مبلل و ضم ضر قدي لوعتلا
 ناكلان بز نكبض كايف عبط اخلاؤ كولا جوف
 ةناع .ةةيشلا نولاو بطب ]كل هي لوعتلاريماهرحو
 دنرلو راب ركزلل هزدلاريمنم ناو تانج
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 برعاالينذيلو الع بكت نزلا زد بزح
 اتاؤزعااغلا شن وما ةدرئلاريؤش علساتلاز
 ءثو تمد ,عصواو ثول وعدا 7: ازا زم
 اقلط تاهل او كارؤصرشناعلا وباع اه زيا ان

 هبلوعفملاربعد انما وزئاتنقت نع ناسا كاوفوع

 مك دامو ةيشتلاةنالع لالا 4 0

 ضرع نوبزلا تاوفوكب يبا موكلا عجرم
 وركذنلاز - ةماع لاو لي

 انها كانو د تاباغلاشانالا جينر تعز إنلا
 . اعقدشملا نول ادب لول اريغم ءاحماذ ورع زط

 دخي ءاسحلاو قال انا عم ةانزكواسو ثاالا

 :هلاوح عجلاو ةدثثلا ةرازع قحارللا ناوريئملاوح

 5 خب توت نانا حلاو فاعلا عفن
 وهو ل مشن نعمل, ضنتكا لا مضوتؤ.ناعتي
 امال امال أدجب عفوا هاتوا ءمدقنب ىزلا

 وكالحو "ارم زال ضبا عون رشعانماوخر
 انئاواىايااالا تنركاسوا تركى اناا



 0 عن قم فاتك يظأمينىيابإد ىأبأ ثم
 انأبإالا كركامو ا تسرك ازيا اوفو هسضنولتمما د ليغ هسسو تر ظ نإ لك حا «ةاستلا لبو
 اةلمتللانو بضم عمز ندب وغلا مىصاهدحان
 ريمان هلو كاوا كراشلا نولهتلا ملا ةدالع

 ظ كاباسولاندا ةركس دنس سئل( 7”
 ثوب نزلا ةحونلا ناكل اذ هب لو اريطاباذ ظ

 ا .؟اثلايا تلوذوم ةيطاخخلازب نم بارلاو باطنح
 دوك ةاهلاو ب لوعفنا راينا الا تركأ أموأ
 كونوا قلطم بطاذملا قم مزج سالو باططسنهرح
 . | ودب وعش رابا ديار. الا "هني ايوا تيركاكأبلا ١

 سعانلاو ثمل ةمالعنتلالا: او تاطح رح 0
 ركانواةشسركأ 0 اروكرلا مج ظ
 تالا دب لولاة تركن م
 9 ل راع جلا باطنح رح
 لا تركوا تيكن كي كلتا ياخ |
 فداه شل انولاو تاكا هدب لوفعملارييضايأا |



 راؤلاركنملا درفملا.صنيافلأ: نفاطئملا كولا تع

 || كمل ريماإذ هائلا تيوكاامو تمركاءانأ كلون ع
 || ةدزلارض تاناذ ركذلا 3 ةنلا لع ةبالع ءاحلاو
 اهيااتيا أموات فزكأ اهأباكلوقوخم ةبفلا
 اذ ثنانلا ةنالع ثلالاد ءانجلاو ذب لوشملازيضابإت
 ش اىااكف :وئاقلطم افلا وذل ريضرشاعلاو
 أ( الو هبكوعنملار بيافا عابإالا تنك مذ ٍِتمركا
 رشعوداحلاو هيلو ةنذتلاهنالع نلالاو علا
 تمكنه ايا كاين خو انلار ركزلا تربص جرضص

 وءاملاو دبل رغما زازا ةرهارإالا تزكااتوأ
 كولا حيزطرشع ئيانل ا كرجكئنلا قممألا ذماع ملل
 نهانالا تنركأ اموإ تنركأ هاب ا كلرفوخ بانل
 كّدلاو :اىللو هيلؤمملازيهضضارأ ْنهايأ تحاتي و

 -- و وا درسا

 ْعْ



 متزوجا هنلا تجر والان نركب
 انلانءاجايرضم ائطبرحت برص وش كناف بْرَع
 نانلاوه برضو لولاوه بزعل ال مهل ان مررطا نإ
 نون نوكنامااولذكال هنا يوم مسوظْمل مند 0 مقاتلو عفم متاولاردصئاواوهو كلاثلاوهايمو ] ٠ ١

 اد نائالو ا هل بصانلا هاف ظملر صصللا ىا دطنمل
 اهانبو لوبغالا دذ ورح: مإ ذه ظتلر دصللاوا هظمل
 نورح جرت ىو اانذ تلذذوع الوااحرز (ننرغ ةيطرعزب كذ دطفاو ءاوسر تل ردصل اوه
 نكسر صلو نيملا كون ءفنلا نااال !اههمبالق
 نود هل بصانلا وق ئمعمر لصملان داو ناونيملا
 زففاول ياونعمر صل واو هفْوَنحْو هظنل هتئاوب
 توا دوعف تبجي ئورملان: >قدلاؤرعنلا
 | يزلاهطعنن ند اوما دوندوهىنلار ضل ناذاذوث د
 هعيسولجلاو دوعقل ا نال هظذل نود هانعن ؤرير حو
 يلو مالو عيل رج ن وز قرا نتا نور حو دحاو
 لوقنانكو لابلاو نيملادئائلا | دوت ارح
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 انامنمملا كذدل ميتالازجو مانلا »نال |

 بوصممدلا لوب مبهزيرعانا هعبر كلا لعتلاب ||
 بمن يونعملاردصلاا ناب لئاؤلا زامل بهز ل

 والذ (دوعت ترفدوادؤعت تسلحر لتر ناعم

 انجل ملا, يونعللاو ىلا ظنا
 باب مالالاو قرهنملا ميزا مزبإم ؤاصيض لال
 | نزف هي لومغملابناييسللا ناهملا زو نادزلا ترض
 خال ءلابلا ظفللاب بوصنلا ايزل ا مساوهن بزل
 و ميما هند ءاوس رطل إم ةل ايلا ىنعسرب دقني هني
 ت2 تذل بوزن يتلا ةولطنموهو مريلاونعضنخا
 م و أاموبراعويلا
 هعبجل ةزياوأ ةزلو قرنلانيكتعالوتنرغلا عولط
 , ةمعونيدرتلا عبوس جيو ريكتلا عن يونلاب خفر
 وا ةوزع كرو نوتنرشلا عطا يلا قلص
 قنابل دركتتو نيونلاب ةرككر نيالا موب ةودظو ا
 يمان ميلا لعل اوولط مران: ا لواود اود
 تاز د راهتلا نبوا غوبو ا نع كدنجل ونت رلا



 ك!نابجي انومالؤر هنعب « موبرح طورت ماذا

 ةزعع ةملا موني نيجالوننزفلا يوتا خاوخو
 || رمساوهو اد ورا ىلا مارخ كنجر |ةعمج مويرع
 انك يركلوتن هني تاو داك يربدج عبلا + هولا
 و هع جوا يع كستأ لوننلزالزلا تالا هئجوا

 نوبت فوقراهلا لولو قواحابصو سيل
 هولندا كر ةعب مري لعنا
 | نايزلاوهو ارداو تببلا وير اسو ا: اسم كنج |لوقنا

 ناو ايزل[ لوشن .ايإ يال ودلال 1

 لك لوزن ليفت نلت ترظوهو انماو نيبال
 عسا: نيزل وهو خير روما اور هلا ساوابما

 2 لاءاج يحواانج تازكدوت
 ىو نانادإ: هعاسو تدوخ ملأ نارا ءاىسأ
 ا ترا 1 نوعا ماي نحال كه نإريلعأو ةرعمتا
 انامدال اوكا نموها ماهو ةليلو هوك تلمنالاو:
 ُُق نفل ممل نويل هانا :رلخ ناكأ ةاركتت وك.
 | تبان :هدص اا ناك



 امال تانوهامأ( 706 ئرخاؤس
 ناهلا ءاوه ناكل كر اسس ةئعخ رتل ننس
 ىسيراقش هب وناولا عملو ”لابل اظفللا نصنلا مهلا
 تلح وقت مارذ دبور ماموع هب ةيدرظلا عدل ايلا
 كنلخ جوتن هارؤ ضر هر نخر ةماقدا 3 مأمأ
 ورجل مارق تلج وقنوادال ثداموحد م هدو

 وخز تونو كذالو تلج لونل نامل فا دارم حو ىلاب

 كينرضوه: نورنا قون تسلج لوقت لاهل نكمل
 ,ةامجلا ناك مب امل وهز دنعيو وتلا نع تسلحرغ
 ل 04 م-اوهو عبو ل: ءاسرف ىا كيزمرزغ تماج لوقف
 هلام يموطز ءزاو اومأك -اصمى اديز متسلج كوتن
 ادد ملا لإن حي هسا حوا أتسلحلوقن
 قلتو نما قا ليز ةانج تلح لوقن بر قعمذل

 نشكو ءامحلامأ داَنشو هيملا ارت تلجلوت اوعد أ زا ىعب'
 كذوإ انه تساح_وتن بتل ناكمأل ناش 0

 يعْدعملأ د ناوما غلاشأ مسا هئلثملا» .انلا خفيف ب ْ
 كا ذهيساابو ديعيلا ناكل كلانه يا م



 دن لاكبر نورعملاما
ا يملا ةلدعلا مسالا وجزى مالا

 هسمورعفل

 را جوعاضنرعافلا تلال ئ توا هريعوتاعلا

 هر لا يلاحاج داحس فلا تنكرؤ ايطد

 نزال نن وك نا ةاتدتسكر لوغو زعل
 نالذ|ملاحابكف ابك هنادبغ شار غلوعذلا

بع صو اؤلعاذضؤلاءانلنءنوك
 هئدل ههار

ا "مواز هبشاامو قل لوعشم
 الازعزاهو خالو هس

 دوري نم ئخي و رهن كل و عفن وع اهل أ نمد

 | تاضلاب رورعل نمو ةلاجدنن, ترم نرملا

 | ابدا كاب نأ ّمكلحا بح أ ىلاعن هلون ىف
نوكتال !احلا نابلاغلاو هد نال احتيش

 || تشالا 

اماحترعلالا نوكالو ركنال لاحلا نوكيا وةأفشم
 

 1 ةلفتنو بوكا مة فش ايكزابك ليز ءأج



 تاعنللا ا ىلغ نك كلذ بج ملي و ةولعلاةيرعم وهو بز ارجل و مالكلا ماتا دعب ةعفاوو ةزالزإ
 بانا منو ب طييفلاةهن مافيا ضرع باموارغاكءاساوانظداةرغ | تمن ناونوخ نإنلذ بسلا مواشاونل م ال جمل ملال اوهزيلاربستلاو زيا باب عز يزانعمو اكلي اج انلوت ابكر نافراالا ملا هل نصو لاخلا ملا بحاسي دارللا واس أنئال اجر هالر ايمو ارعاق مالسلا هيلع ينلاإ هلال حام مشن نانعو ا كامي ءاهنزعال مأ نيبال مهجيإ مد نعالاو تلا. ئاخامو ىلاهد هلودؤ ةلاحلا وعادل لوسح تتوتدوم داع ]مذلاد عنئؤلرتبلان ذل نأزهالكلا مات درماو مارا ماني زعابوجوةمدقن لا حنت دز 5 0-2 ديالا امس لاذ نو تلفن ددزسؤسب ىف | : "لح نحت ثحو دبر حركت نيل نموتةاقشربع ةم'الا-اةزيضحأ تعم تملاوهج) اننا انين مذ لماع حر عب تنايف تاشباؤزفلاو لاا



 رمح سل رح مسح ما م حصص اج رح موصل يح

 ةلاددس : مايمالزجباشنو 55

 0-00 ًاقفنو بز قبض ماللازم

 شبل كأن الاناسل نمد! ةمالنوا دن

 يداعافو كيلا اعين ؟؛هيشلاؤ ماىجالا
 1 امس كدالذ اتباع ظ

 5 هضالا همجي بسلا ورعان دنر
 . فاعتاو نلازيم عا ىلؤال ل اشم ةلعاغلا لكيلا
 شنو 2 ابوس نيرشع تيرزتشا

 لصاخلاو ابلا رند ن نرسعت ان ةربزماخل
 ةيلاصا موكل ةيبمدارمخلاءامسانإل عيش تان
 اطرضر اجر طكر دافلازمرنت هنمو دو دعي
 الا برميل باكا اذه شا امو ًصراربشيو
 كنمرمركأ بيز مل ىفدادش.مو درتي ديار داقملاو

 نضواءاو ملا انهن مسيل اهيجو كنماجاواب
 يفسح ارح

 ثلا ع

 دود نانا كندي مودل قا عا



 هم كنزالعافريبعلا تاخر ااه ضنتلا مسا ناك
 دافتلازبت جاما هلناذ ارهتهنهرجي زمر ونا مرك

 + كنمإجإ همجي وو كترجزكأ يزول ]مجالا
 ا هبل نعل ناجل ججاتسا
 شايب زو اهو كنز ججاوابا كش مركب نراضن
 رصناباو ركبوا عنئر نر هوراج كنمورئج رك
 ءاقاعتم كدمورهركأ راع فوطض ]عا ورسيفل واع
 ,نيدوكللاف اخ: ركنال زميل: كالو ريبتت جدو
 | الوعل ارحناهدالرننلا تطودل ون ن يحل ةنالو
 انايئاو>اكرحاو !ال ا جازهلاوهر ءامنتسالا !باب

 هاو دايأنهرافورحو نسل مالا يل هالول
 :اثالئهفشحلاو جوابلفنانورحاهامسو هس ام
 كوسوربنيوهو ناذتأ: ماو اوهو فافنالاب قرح

 ةتلغنلان يبد درئمو ءارتق ءاوسو اننى وسو ىنضرك ||
 تاووالا كنب ىشنلاذادوىرشو شوهد هيؤرحلاو
 مالكلا كاك اذا ايوحر بضنإال يندم اذ تالاح

 هنمئشسراذب ا ماهل :الاوزي |بجو.امانالؤ



 | اا وزار نا ريتال اعل 0 ظ

 لاو

 رنا هون هتبييالا» مد / جبل رواتب

 لا ةومامرخ ماظل 7 تاوفوةتاذد
 نا اند سموا اهنا رحل ايرعان ْ

530101 
 ظ 0 بحوبملت الكرم ربل تملا نب نه

 ثاداو د واللا ن مويلاوهر نبع ةلاركرلت
 ادويوس ( هتالفابج .وم هد وانا اولا كل

 ل دقت ناب انمالا)ق 3 7
 ؛4اهنت ناو هنم ثكسمأ هرتذناب مان اكو
 8 و ءأابوصنمو ا (عوقرع نسق ١ أوم|دبلا منسم

 سها ئام كاودوطب انسة ولسالاب بتل انيازاجد
 لدبجعو معلا ل د ديلالع را اديذال ,وفلا
 رينن ”وأ اظما هنع] دب اما نامل
 اربزل ا ةرجكو مةءييرملا هر يدذتو ىزقم تهاهوهو ٠
 2 موقلاب ترام كلو روخو ءايثنسلالارع بضللاب

 7 | ونعم“ ءاشتسالالع نينيملاباسزال اول ديلا عراب



 || الب هلع اوسرمال باعم اءاييزال مولا ارا
 درهطبو .انشتمال !لإلابابوصنمو أ بوصنملا
 "ةعقيملار دقت ووطأمهإ بيمانلاو نيلامدالا

 ٌليتتقم تبار هل مانلا نال سلوك ناري دج هذ
 جوةلاوهور املا راركت تيتو ديلا ناو ع انب
 5| بقت حوزما هلع ةيسريةدلاررقن بو
 علال اهل بصانلا نركي ءانذتسإللمابوصنم
 مب نك دادر بميت جاتجلالو كلام نيدنع

 كابانننمال بش ىإ هنمئتنسل ركزي ناباهضمأن
 لماوعلا بجو دونشملا ناك شوا قددسلعمدقن
 الأ ا|نع ولاة ضاعحو بو ةجرنمدلةنقطلا
 هتلعانل ننس تندرالعان باطبالا رهام ناكنأذ
 الاوماقبهنلعافلا الع عوفرمسيزؤ رد را ماذاسوغ
 7 !|اسئالوعتمباطنالا فأن اكن او ةانلم
 يطالع بوصنم نب و نر زال تبعا مونك :هلوعفللا
 انورعوا راجبلطنالا نم اين اكناو ةاغلهال ادبي
 ديزالا رامون جن يرجؤتسل اتنين قامت |



 ءانثنمل 'بملا نيدو ةائلسا) 57 امتد ابلايظوف عنبر

 ادله علا ملال مان ان نإل ايومد اح

 را 5 اماوالاب يشمل 3
 م عفو : نما وسو اميترتلا مسأمغجب

 ظ 0 قوس ورني ةفاصأ ززوبوم
 تا مواسم وا باغ

 لا ايعاهزانر ظ

 ”كوينالا دس اوس هاطهان دا -
 داوجن مو 0 مانلامالخلاس

 لا جر | نمو مالادس ل ءاتمالا
 جنوب ناحورموالذيوشملاو تلال
 || اخوفلا مافوغ ةلعلاوةمرخل بقا عد
 ظ راشس عريف حما. فدالخ نإولحبعنلا لَو
 ”لخ ناعركا بدر الخو ملوعشم ابزوابوجودنب
 ادع نازعب صنم اهرع نعو هيد درج سارورح
 ماوس دارج هاد زا

 اعبر ورع و عوض حاد نار رخل جز ذلعو



 مكك# ب

4 

 تابدإفامكدوو علو ضل أوبزو بز اشاحو
 النا ماعت ندرم لهب ناسك مغ /ننملا ههدانلا"ك

 اهدا يوننربعالعثو ا اظل اما ابوجوز ككل ابنت
 رمال كتل لصأذاعج ل صطب و نآبقركملا عسا
 ابل ةفاضم نكس لاذ امنل كلا بمن
 تاياذا احب نك ابن ريع احر جنها وغ
 دان قر جرالوع انيشو ةذاضصال نس ةدزعمةرككللا
 هعصوبو فلا اعابعميساهعس احر وؤن نردال
 كعبلا نم ةفناطبحدواهرمحر ايلاؤزالب غن
 وهو نيونتربع نما طفل موصنم هوكذ اجر نانا
 تشان اكأ دال ه هبوب كئبسشنو ئنصملا مالكها
 تلخدو ال صافبامذجيإ متن العرسان 7ن اذ قركتلا ل
 راعدنع بحوو ؛ن نبا لع عئرلابجو ةفرسراءال
 ظ حمرإبلا هالو الر اركت ناسك ردإودزبملا

 عماللترركت نأو قرخالو سانل اؤ ديزرال و م:رماالو
 تلق تن نافاعؤا لاو اجلا عاذ اج نركتلا قرتتابم



 لال اغلال الع لذ تمس "ناو انركشو ايرنصلو ةارما
 لاالاو احغفو ارم 1 روم ةارع الهلا

 ةئالث هوا ةشجةناشلا ل دعب نك

 روكذم انزم]ك هيجونوأ دروسا .نانئاوىلزإلا 7 0

 لطم نهودانلال ل فيحان الأب اب تازطملاو
 ايلف عون اة لح وهو انهاوخ ا ىدحأو | ااسملاما

 اعزب امينا قواد م
 اهربع كود تانلاب:لسلازمغلانكتلاو هبانرشبالو
 محو دولا او تالا لمقر كا
 ؟ضمايرشملاو هريعملا تشاو اهداف
 1 أمزعملا اماف هانعن مان مئي بأ ٠

 ظ لاثقراتخالا نلاحبو نون ! ناب ظ

 وع ةدوصقلا ةركل لانس و ديوك ماعلا زا
 ةفموم ةدوبقتلا عركتلا نكت لاذ اله نيل لجراب
 اهيضرع ارد رمز بولا ةذووم تن قارا
 قرياوظعاب ثيديااونم داش اايركلجراب نواوتب

 |:ةالشاو هبلعنفاو فل نع كلاءنإ دفن عفش



 ] ظ الاببشلاو (ضرلاو:دوصتلاربغكلاإ ئلاابلا
 5 ظ "الاثم بفملارجتانم نيرجال ىإ:عإل روجر رصنم
 ظ هبط وللا دالئاغاب طظنعاو الاوت :دوصمملارع ارمع
 ْ لاثمو تيا, ناضمالاثموهنيبالفاغدصعنملاذا
 ظ انضر والحج اعل اطابو هججراتسح اباطملابهشلا

 ظ تاب , كل نب ةنبمس رمد ئيالثو ةثالثابو داسلاب ظ

 ظ هإجال لوعفلاو راد درعفملا دوز ثوم
 بلانابو هاعركسس . ووتتاردفلا تالا ضو

 3 هلعاف سرالصلا !فْنل
 يت و مهلالالت |

 ًلجاوهعاريز و اقنس ناؤ سين: رداصلارعنلا عوف موئول

 كننال جاو افوزض بردت ةياعاو هيظفات هلإ

 اناا اهيرنلةدصفو اجا, ناعتسورعلو هلال
 ظ باو هضقمإب نايل ن[سرك بوعتمز دبضم |
 ظ نلف قعمو هج لوعشم» اغَباولوشمو زعاذ وزعت |

 ظ غلا نانئإإذ ئزإل هنالع نيل ثلا ندير ههنوهبلا

 باب نيمو فاضل ىرصملا نسأل مااللاو كرشللا



-- 

 ت0 تار حو
 وكلاب ازعنل لأ ةعن اع مايوكا
 ا اع لويم بتتزم اي
 ىلا ذرمالا بدم اينر وكت بوصنم مساج
 ٍنايلروكنمدومم ااا اواو

 هلارإإ عملا للا نينو هيو ءاونسال ألا نجزم
 نيوجاادف هرتيملا# هام لع هؤطع لوك واولاد
 2 زمن اكوع ا ناوخارتح و 0 اونةينملا/

 نامت دئارقفا مناقب ناوختخ
 ا ماحب وي نا

 .9اب كادي, تاقترذ ةوصنل يت لانك
 . كلا متل برصنلا انا نمو مهلرا

 ظ ا 3-0 تار 0و

 كايشا|مو كاخا تاع نهض ابر
 لالالا تاظونلا ةداض نسل ناين ب!
 ماس :ئالنلع روس متل زترزولا انكلا هن اخرطو داول

 . | فاضإل اضوتخ مه هزت ةررمونع نوران زوز جمسنم



ٍِ ْ ْ 

 ورئنخالا يا,لع يميلون خي تشو بيز مالخو
 عب انو هلوقب ننملا زموهو ثييضوهو ىابها
 | قذنالثلاتئجان ءلئمافلا ديرب تيموع زمزم
 2ع ماربو متنا موش ش زاب مون اافيإمسبا
 بززعوك غو ةفوكلالاوعراد نيمبلنيوكزمشتل
 ءازلا غب برو نعمل انوع نوطشلا|موغ انو
 ةللاهسال اكوعز الاولين وع اباوز بروك
 اماولا هو نيلي تلا فورع ضامن لياوع
 وون سرواوبو مانو ضابو ساو ىنكاشا» ءابلاو

 |١ موه ذنمور بزل مومو ذننو دهب ليل برك
 || عيار لي تادلخات ةذامضال ا: نعفخع امام او ةعبجلا
 امال ايضونخل اواوهو هيلز هال ةداضاب ضوفنت
 كللع زلال ابر دقني امل وقال (مشعلا ىييضإع
 نيالمشلاوداتلا بابوعما رحال او درس مالغوع
 "ابو حب وثوم سجل ناسي لالا ب ىدقننام
 دس بابو ْنْخم بوث ىإدرح اخو اس
 ف انلاوريجرمل نم عودزخلاوديدحز ع ماخ



 وج
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 هوانا ةفئاطل عش كلام نبدارو بتنحلانم
 || طركتوزيلارموع هيل عزل ارل زاب ىضيام
 لسان رم كلذ هش امورعما هعبر ا صبرت و لببمللا
 دقفرظونحلا هباتاماو ةثالفلاو نيلوالانيضلا
 مودا: دداامرخا انهو كلذ عيمج جارباد ؟ىثرلاف
 ليل هنو هعهانبحو ملعاحاو ةمّدْقْلا هلع

 اناز جمالا واه ولا كال اهندانوعب بائكلا ظ
 اجرت ةيجرىلإجججوحاو دابعل ريفا ولع

 بذلاببعل ا ذاعيلإموب "| سلخ

 5 ذهأف

 * د يح اة 93
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